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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA

11..  LLLLEEII  1144//22000088,,  ddeell  55  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  ll''OOffiicciinnaa  AAnnttiiffrraauu  ddee

CCaattaalluunnyyaa  DDOOGGCC  nnúúmm..  55225566  --  1122//1111//22000088..

La Llei de l'Oficina Antifrau de Catalunya neix amb l’objectiu de prevenir i investigar

possibles casos d'ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament

il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular

d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector

públic.

En aquest sentit, segons el preàmbul de la Llei, els organismes de control que hi ha a

Catalunya s'han evidenciat necessaris però insuficients pel que fa a la lluita contra la

corrupció. Per aquest motiu el legislador defensa, en el mateix preàmbul, que cal crear

un organisme nou i específic, adequadament coordinat amb els ens de control existents

dins la mateixa Administració i els de l'àmbit parlamentari.

L'Oficina Antifrau s'adscriu al Parlament per tal de complir amb equanimitat i eficàcia

les funcions encomanades. Així doncs, correspon al Parlament el control de l'actuació

de l'Oficina Antifrau i el nomenament i el cessament del director o directora de

l'Oficina, d'acord amb el que estableix aquesta llei. En aquest sentit, tenint en compte

els referents institucionals europeus, s'ha optat per un model més avançat pel que fa a

l'autonomia en l'actuació de l'Oficina Antifrau, en dotar-la, alhora, de funcions

preventives en l'àmbit de la prospecció i l'avaluació d'àrees de risc, i també en la

formació específica del personal al servei del sector públic. Aquestes funcions són

complementàries però no menys importants pel que fa a la seva essència, en tant que

òrgan que pot instar un procediment administratiu o un procés judicial sancionador, i

actuar com a institució dirigida a constatar eventuals irregularitats i desviacions del

poder o bé com a denunciant qualificat, d'acord amb les seves funcions i potestats.

Des del vessant preventiu, es potencia el paper de la societat civil en atorgar a l'Oficina

la funció d'impuls d'iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació

ciutadanes en favor de la transparència i l'ètica en l'actuació pública.
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L'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau comprèn el sector públic de Catalunya, inclosos

els ens locals, en el marc de les competències que estableix l'Estatut d'autonomia de

Catalunya i amb ple respecte pel principi d'autonomia local, la qual cosa justifica la

diferenciació entre administracions en les atribucions que aquesta llei atorga a l'Oficina

Antifrau. L'article 2.3 de l'Estatut disposa que els ens locals integren també el sistema

institucional de la Generalitat, juntament amb el Parlament, la Presidència de la

Generalitat i el Govern. D'aquesta manera s'estableix una relació preferent entre la

Generalitat i els ens locals que és coherent amb el principi de subsidiarietat i amb les

mateixes directrius del Consell d'Europa, especialment la Recomanació 121/2002 i la

Carta europea de l'autonomia local. En el mateix sentit, en el nou marc competencial

que estableix l'Estatut, la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de règim

local (article 160.1.a), la qual reforça extraordinàriament el vincle de la Generalitat amb

els ens locals, sense subjecció als condicionants que establia el règim competencial

preexistent.

El compliment de les funcions de l'Oficina Antifrau s'entén sens perjudici de les

encomanades a altres òrgans, als quals complementa actuant en diferents estadis

operatius, com la Intervenció General i institucions com el Síndic de Greuges o la

Sindicatura de Comptes i els equivalents municipals, i amb exempció de les que

corresponen, de manera exclusiva, a l'autoritat judicial i al Ministeri Fiscal. La Llei

estableix també els principis que informen el procediment d'actuació de l'Oficina en

matèria d'investigació i inspecció, que han d'ésser objecte del desenvolupament

normatiu i que s'han de dur a terme sempre amb ple respecte pels drets dels ciutadans

i d'acord amb el principi de proporcionalitat.

En relació als ens locals, la Llei en el seu article 6 preveu que l'Oficina Antifrau de

Catalunya, en l'àmbit del sector públic de l'Administració local, té específicament les

funcions següents:

a) Examinar l'actuació de l'Administració local en l'àmbit de les seves

competències i, si escau, instar l'Administració local corresponent per tal que,

en l'exercici de les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió

economicofinancera i pressupostària, investigui i inspeccioni, per mitjà dels
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corresponents òrgans, els possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons

públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis

d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, i informi l'OAC dels

resultats de la inspecció i la investigació.

b) Assessorar en la prevenció de conductes contràries a la probitat o

contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret

en l'actuació dels ens locals i en l'àmbit de les relacions entre aquests ens i els

particulars.

Pel que fa al procediment, que regirà l’actuació de l’Oficina Antifrau, es preveu que el

director o directora acordarà d'ofici l'inici d'actuacions –que no podran excedir de 6

mesos-, amb la determinació prèvia de la versemblança dels fets o les conductes de

què tingui coneixement, en la forma i els termes establerts per les normes d'actuació i

de règim interior de l'Oficina. El procediment finalitza quan el director o directora de

l'Oficina Antifrau, en l'exercici de les seves atribucions i com a conseqüència de les

actuacions portades a terme, emet un informe raonat que ha de trametre a l'autoritat

competent. L’esmentada autoritat, posteriorment i en un termini de trenta dies, ha

d'informar el director o directora de l'Oficina Antifrau sobre les mesures adoptades o

bé, si escau, els motius que l'impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions i els

recordatoris formulats.

En qualsevol cas, si en el curs de les actuacions empreses per l'Oficina Antifrau

s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o han tingut lloc conductes

o fets presumiblement delictius, el director o directora de l'Oficina Antifrau ho ha de

comunicar a l'òrgan competent i també, de manera immediata, al Ministeri Fiscal o a

l'autoritat judicial. Així mateix l'Oficina Antifrau pot adreçar recomanacions raonades a

l'Administració; i si la rellevància social o la importància dels fets que han motivat

l'actuació de l'Oficina Antifrau ho requereixen, el director o directora de l'Oficina pot

presentar a la comissió parlamentària corresponent, a iniciativa pròpia o per resolució

del Parlament, l'informe o els informes extraordinaris que corresponguin.

La Llei preveu que qualsevol persona pot adreçar-se a l'Oficina Antifrau per a

comunicar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals
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que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics. Així mateix, les

autoritats i els directors o responsables d'oficines públiques, organismes públics i, en

general, tots els que compleixen funcions públiques o porten a terme llur treball en

entitats o organismes públics han de comunicar immediatament a l'Oficina Antifrau els

fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o conductes

fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals, sens perjudici de les altres

obligacions de notificació que estableix la legislació processal penal.

La norma també regula que l'Oficina Antifrau de Catalunya en l'exercici de les funcions

d'investigació i inspecció, pot accedir a qualsevol informació que es trobi en poder dels

òrgans, els organismes públics o les persones físiques o jurídiques, públiques o privades

afectes al seu àmbit d'actuació. En el cas dels particulars, les potestats d'inspecció s'han

de limitar a les activitats relacionades amb els contractes o els ajuts públics atorgats en

l'àmbit d'actuació. S’ha de tenir en compte però que les actuacions de l'Oficina Antifrau

de Catalunya s'han de portar a terme i han d'ésser tramitades assegurant en tot cas la

reserva màxima de confidencialitat per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat

investigades i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o

administratiu que es pugui iniciar a conseqüència de les dites actuacions.

Finalment la seva entrada en vigor es preveu que aquesta llei entra en vigor al cap de

vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL

22..  OOrrddrree  EEHHAA//33556655//22000088,,  ddee  33  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeerr  llaa  qquuaall

ss’’aapprroovvaa  ll’’eessttrruuccttuurraa  ddeellss  pprreessssuuppoossttooss  ddee  lleess  eennttiittaattss

llooccaallss..  BBOOEE  1100//1122//22000088

A través de la present Ordre s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats

locals a partir de l’u de gener de 2010. L’Ordre té per objecte, segons el article primer,

aprovar l’estructura, les normes i els codis a què s’han d’adaptar els pressupostos de

les entitats locals. La normativa que conté la present Ordre és aplicable tant per a les

entitats locals com per als organismes autònoms que en depenen.

Fins a dia d’avui, l’estructura pressupostària i els criteris de classificació actualment

vigents els recull l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 20 de setembre de

1989, que va resultar ser aplicable obligatòriament per als pressupostos corresponents

als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 1992. S’ha de dir, però, que des d’aquell

any s’han produït múltiples modificacions no només en la primigènia Llei 39/1988, de

28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sinó també en el marc

pressupostari de l’Administració de l’Estat.

L’estructura dels pressupostos de les entitats locals ha tingut fins ara el seu fonament

jurídic en una norma que, amb el pas del temps, s’ha anat separant progressivament de

les successives reformes normatives que, d’alguna manera, han pogut tenir incidència

pressupostària. Cal recordar que l’única modificació produïda a l’Ordre que ara es

reforma va fer-se mitjançant una altra del Ministeri d’Economia i Hisenda de 8 de

setembre de 1999 i que afectava les taxes, que es recullen a l’article 31 del capítol 3 de

l’estat d’ingressos dels pressupostos de les entitats locals.

Amb aquesta nova Ordre ministerial es pretén donar compliment a la disposició

addicional sisena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, tenint en

compte els articles 39 a 41 de la Llei general pressupostària i les ordres del Ministeri

d’Economia i Hisenda que les han anat desplegant per a l’elaboració dels pressupostos

generals de l’Estat corresponents als exercicis 2005 i següents, de manera que tant
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l’estructura dels pressupostos de les entitats locals com els criteris de classificació dels

seus ingressos i despeses s’adaptin als actualment establerts per al sector públic estatal,

tenint en compte les peculiaritats de l’activitat financera d’aquelles entitats.

Els criteris i estructura es defineixen a l’articulat de la present Ordre i són objecte de

desplegament en els annexos que l’adjunten. Contenen la classificació per programes,

que substitueix la classificació funcional, una taula d’equivalències entre totes dues, a fi

de possibilitar la millor aplicació de la nova classificació, així com la classificació

econòmica de les despeses i dels ingressos de les entitats locals.

Dins de la nova classificació per programes, les àrees de despesa substitueixen els

grups de funció; les polítiques de despesa, les funcions, i els grups de programes, les

subfuncions.

D’altra banda, se substitueix la denominació «partida pressupostària» per la

d’«aplicació pressupostària», amb la finalitat d’evitar possibles confusions amb la

«partida» com a nivell de desagregació del subconcepte econòmic, i també mantenir

una definició homogènia amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general

pressupostària.

Finalment, pel que fa a l’entrada en vigor d’aquesta nova Ordre, els pressupostos de les

entitats locals corresponents a exercicis iniciats abans del dia 1 de gener de 2010 els és

aplicable l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per la

qual s’estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. A partir del dia 1

de gener de 2010 queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 20 de

setembre de 1989, per la qual s’establia l’estructura dels pressupostos de les entitats

locals.
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� RESOLUCIÓ MAH/3439/2008, de 13 de novembre, per la qual s'amplia el

termini de justificació de la Resolució MAH/769/2008, de 12 de març, per la

qual es convoquen els ajuts per a la realització d'actuacions d'ordenació

ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2008 (codi de la convocatòria

03.01.08). DOGC núm. 5262 - 20/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3320/2008, de 29 d'octubre, per la qual es fa pública la

convocatòria d'ajuts per als anys 2009-2010 destinats a la implantació de

deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i valorització dels

residus municipals, i se n'aproven les bases. DOGC núm. 5263 - 21/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3352/2008, de 29 d'octubre, per la qual es fa pública la

convocatòria d'ajuts per a l'any 2009 adreçats als ens locals per a projectes

d'ambientalització, en matèria de residus, d'esdeveniments i festes populars, i se

n'aproven les bases. DOGC núm. 5264 - 24/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3353/2008, de 29 d'octubre, per la qual es fa pública la

convocatòria d'ajuts adreçats als ens locals per a l'any 2009 per a projectes en

matèria de residus que es portin a terme amb col·lectius d'inserció sociolaboral,

i se n'aproven les bases. DOGC núm. 5264 - 24/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3354/2008, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les

bases i es fa pública la convocatòria per a l'any 2009 d'ajuts adreçats als ens

locals per a projectes de prevenció de residus municipals. DOGC núm. 5264 -

24/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3480/2008, de 29 d'octubre, per la qual fa pública la

convocatòria per a l'any 2009 d'ajuts adreçats a entitats sense ànim de lucre i

                                                
1 Més informació sobre les convocatòries vigents a la web de la Direcció General d'Administració Local

del Departament de Governació i Administracions Públiques www.municat.net i la web de  l’Associació

Catalana de Municipis: www.acm.cat
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universitats per a projectes de prevenció de residus municipals i se n'aproven

les bases. DOGC núm. 5264 - 24/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3541/2008, de 19 de novembre, per la qual es modifica

la dotació pressupostària de la convocatòria prevista en la Resolució

MAH/1323/2008, de 15 d'abril, per la qual es convoquen subvencions per al

tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de

22 d'abril, per als anys 2008 i 2009 (codi de la convocatòria 04.05.08). DOGC

núm. 5268 - 28/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3351/2008, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les

bases i es fa pública la convocatòria per a l'any 2009 d'ajuts per al foment de la

recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. DOGC núm. 5271

- 03/12/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3588/2008, de 29 d'octubre, per la qual es fa pública la

convocatòria d'ajuts per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats per a

residus municipals de titularitat pública i de punts d'abocament incontrolat de

residus de la construcció per a l'any 2009, i se'n publiquen les bases. DOGC

núm. 5271 - 03/12/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3589/2008, de 29 d'octubre, per la qual s'aprova i es fa

pública la convocatòria per a l'execució de projectes de minimització de

residus. DOGC núm. 5271 - 03/12/2008

� ORDRE MAH/498/2008, de 14 de novembre, per la qual es modifiquen les

bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions en els espais

naturals protegits de Catalunya, aprovades per l'Ordre MAH/137/2007, de 26

d'abril. DOGC núm. 5268 - 28/11/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3687/2008, de 15 de novembre, per la qual es modifica

la Resolució MAH/869/2008, de 17 de març, per la qual es fa pública la

convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits

de Catalunya per a l'any 2008 (codi de la convocatòria 04.10.08). DOGC núm.

5276 - 11/12/2008



DRET LOCAL Número 18

actualitat jurídica local gener 2009

- 12 -

� RESOLUCIÓ MAH/3690/2008, d'1 de desembre, per la qual es fa pública

l'ampliació de la dotació pressupostària i dels terminis de realització de les

despeses i de presentació de sol·licituds i de documentació establerts a les

bases de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses

extraordinàries realitzades per ens locals i generades pel transport d'aigua

destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o similars, feta

pública per Resolució MAH/2451/2006, de 19 de juliol. DOGC núm. 5277 -

12/12/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3702/2008, de 2 de desembre, per la qual es fa pública

la modificació de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a

la realització d'inversions per a actuacions d'abastament en alta feta pública per

la Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig. DOGC núm. 5278 - 15/12/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3806/2008, d'11 de desembre, per la qual es modifiquen

les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús

residencial i d'habitatges aplicables a les convocatòries dels anys 2006, 2007 i

2008. DOGC núm. 5282 - 19/12/2008

� ORDRE CMC/456/2008, de 13 d'octubre, per la qual es modifiquen les bases

que regeixen diversos concursos públics per a la concessió d'ajuts en l'àmbit de

la cultura popular i tradicional quant al termini de presentació dels justificants.

DOGC núm. 5249 - 03/11/2008

� RESOLUCIÓ CMC/3206/2008, de 9 d'octubre, per la qual es modifica la

Resolució CMC/1138/2008, d'1 d'abril, per la qual es convoca concurs públic

per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'intervencions

arqueològiques i paleontològiques preventives. DOGC núm. 5249 - 03/11/2008

� ORDRE GAP/463/2008, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases

generals per atorgar ajuts per a obres i inversions a entitats privades sense ànim

de lucre i a ens locals de Catalunya per a equipaments destinats a fomentar i

divulgar el civisme. DOGC núm. 5253 - 07/11/2008
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� ORDRE GAP/473/2008, de 5 de novembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en espècie per a

la creació de nous punts TIC destinats a corporacions locals DOGC núm. 5256 -

12/11/2008

� ORDRE GAP/472/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores per seleccionar un projecte dels ens locals amb una població de

dret de més de 200.000 habitants susceptible de cofinançament del FEDER, i es

convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2013, Eix

1 Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial DOGC

núm. 5256 - 12/11/2008

� ORDRE GAP/497/2008, de 24 de novembre, per la qual s'aproven les bases i

s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per al desenvolupament del

programa Ciutats Digitals 2008-2010, dins del conveni marc de col·laboració del

Pla Avança, destinats a corporacions locals. DOGC núm. 5268 - 28/11/2008

� ORDRE GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de

cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de

presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, Eix 1, per a la

demarcació de Girona. DOGC núm. 5273 - 05/12/2008

� RESOLUCIÓ GAP/1/2009, de 8 de gener, de convocatòria per atorgar

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin

retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2009. DOGC

núm. 5295 - 13/01/2009

� RESOLUCIÓ TRE/3672/2008, de 28 de novembre, per la qual es modifica

l'import màxim destinat a la concessió durant l'any 2008 de les subvencions

destinades al manteniment de les guarderies infantils laborals. DOGC núm. 5275

- 10/12/2008

� RESOLUCIÓ IUE/3726/2008, de 4 de desembre, per la qual es modifica la

Resolució IUE/810/2008, de 5 de març (DOGC núm. 5096, de 25.3.2008),
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modificada per la Resolució IUE/2373/2008, de 23 de juny (DOGC núm. 5182,

de 28.7.2008), per la qual s'aproven les bases reguladores de les línies d'ajut a la

recerca, el desenvolupament i la innovació, i s'obren les convocatòries per a

l'any 2008. DOGC núm. 5278 - 15/12/2008

� ORDRE IRP/551/2008, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions per realitzar activitats commemoratives, de

recerca i de difusió de la memòria històrica, i s'obre la convocatòria pública per

presentar sol·licituds per obtenir aquestes subvencions per a l'any 2009. DOGC

núm. 5284 - 23/12/2008
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo

Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion

de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para

atender a su financiación. BOE 02/12/2008

� Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Congreso de los Diputados,

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real

Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal

de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la

Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su

financiación. BOE 17/12/2008

� Orden EHA/3566/2008, de 9 de diciembre, por la que se hace público el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2008 por el que se

aprueba el destino del fondo especial del Estado para el estímulo de la

economía y el empleo, dotado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de

noviembre, y su distribución por departamentos ministeriales. BOE 10/12/2008

� Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de

Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación

de solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los

recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el

Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo

Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización

de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para

atender a su financiación. BOE 10/12/2008

� Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Secretaría General de

Industria, por la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de

reindustrialización zonas afectadas por procesos de deslocalización de los

sectores textil y de la confección, calzado, juguete, mueble, curtido y

marroquinería en el año 2009 BOE 03/11/2008
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� Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Instituto Nacional de

Administración Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2009, ayudas

para planes de Formación Continua en el marco del IV Acuerdo de formación

contínua en las Administraciones Públicas. BOE 05/01/2009
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� LLEI 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del

Govern. DOGC núm. 5256 - 12/11/2008

� LLEI 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de

Catalunya per al 2009. DOGC núm. 5288 - 31/12/2008

� LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. DOGC núm.

5288 - 31/12/2008

� LLEI 17/2008, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de

maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. DOGC núm. 5288 -

31/12/2008

� LLEI 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament

elèctric. DOGC núm. 5288 - 31/12/2008

� RESOLUCIÓ 344/VIII, de 26 de novembre de 2008, del Parlament de

Catalunya, per la qual s'aprova el Compte general de la Generalitat de

Catalunya corresponent a l'any 2005 (tram. 257-00002/08). DOGC núm. 5291 -

07/01/2009

� DECRET 215/2008, de 4 de novembre, de modificació del Decret 145/1991,

de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i

associacions esportius, i d'aprovació del Reglament del seu règim i

funcionament intern. DOGC núm. 5255 - 11/11/2008

� DECRET 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i

gestió de l'àrea protegida de les illes Medes. DOGC núm. 5258 - 14/11/2008

� DECRET 228/2008, de 18 de novembre, de modificació del Decret 339/2006,

de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la

renda mínima d'inserció. DOGC núm. 5270 - 02/12/2008
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� DECRET 237/2008, de 2 de desembre, pel qual s'assignen al Departament de

Governació i Administracions Públiques les funcions i els serveis traspassats a la

Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques. DOGC

núm. 5272 - 04/12/2008

� DECRET 238/2008, de 2 de desembre, pel qual s'assignen al Departament

d'Educació les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en

matèria d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en

ensenyaments no universitaris. DOGC núm. 5272 - 04/12/2008

� DECRET 234/2008, de 2 de desembre, de modificació del Decret 129/2006,

de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància. DOGC núm. 5272 -

04/12/2008

� DECRET 236/2008, de 25 de novembre, modificació dels Estatuts de l'Ens

d'Abastament d'Aigua-Aigües del Ter i del Llobregat. DOGC núm. 5272 -

04/12/2008

� DECRET 235/2008, de 2 de desembre, de tercera modificació del Decret

455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d'habitatges

de Catalunya. DOGC núm. 5272 - 04/12/2008

� DECRET 252/2008, de 16 de desembre, pel qual es modifiquen la disposició

transitòria primera del Decret 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la

xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de

Catalunya, i la disposició transitòria única del Decret 242/1999, de 31 d'agost,

pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris

d'utilització pública de Catalunya. DOGC núm. 5282 - 19/12/2008

� DECRET 254/2008, de 16 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del

Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència

en relació amb la utilització dels recursos hídrics. DOGC núm. 5282 -

19/12/2008
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� DECRET 255/2008, de 23 de desembre, pel qual es crea el Comissionat

d'Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència, la

persona titular del qual adopta la denominació de viceconseller/a DOGC núm.

5287 - 30/12/2008

� DECRET 262/2008, de 23 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del

Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a

l'habitatge 2004-2007. DOGC núm. 5287 - 30/12/2008

� DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la

Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5288 - 31/12/2008

� CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació

del Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya (DOGC núm. 5204, pàg. 65881,

de 28.8.2008). DOGC núm. 5289 - 02/01/2009

� DECRET 5/2009, de 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 84/2007, de 3

d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la

utilització de recursos hídrics. DOGC núm. 5298 - 16/01/2009

� ACORD GOV/229/2008, de 16 de desembre, pel qual es declara la sortida

de la situació d'excepcionalitat de determinades conques o sistemes hídrics.

DOGC núm. 5295 - 13/01/2009

� ACORD GOV/4/2009, de 13 de gener, pel qual es declara la sortida de la

situació d'excepcionalitat de determinades conques o sistemes hídrics. DOGC

núm. 5297 - 15/01/2009

� ACORD GOV/193/2008, d'11 de novembre, per a l'aprovació del Pla

d'aplicació de la recaptació del gravamen finalista que preveu la Llei 4/1997, de

20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per a l'any 2007 DOGC núm. 5265 -

25/11/2008

� ACORD GOV/203/2008, de 25 de novembre, de delegació de competències

en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d'inspecció i
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campanyes de control a diversos consells comarcals. DOGC núm. 5277 -

12/12/2008

� ORDRE TRE/499/2008, de 19 de novembre, per la qual s'estableix el

calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any

2009. DOGC núm. 5269 - 01/12/2008

� ORDRE IUE/539/2008, de 4 de desembre, per la qual s'estableix el calendari

d'obertura dels establiments comercials els diumenges i els dies festius per a

l'any 2009. DOGC núm. 5278 - 15/12/2008

� RESOLUCIÓ MAH/3829/2008, de 17 de desembre, per la qual es crea la

xarxa d'observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya.

DOGC núm. 5283 - 22/12/2008

� RESOLUCIÓ IUE/3974/2008, de 15 de desembre, per la qual s'estableix el

calendari d'activitats firals de Catalunya de 2009. DOGC núm. 5292 - 08/01/2009
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la

ejecución en la Unión Europea de Resoluciones que impongan sanciones

pecuniarias. BOE 05/12/2008

� LEY 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de

resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. BOE 05/12/2008

� Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2009. BOE 24/12/2008

� Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en

beneficio del autor de una obra de arte original. BOE 25/12/2008

� Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del

Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual

en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en

la normativa tributaria. BOE 25/12/2008

� Real Decreto-LEY 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan

medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas

empresas, y otras medidas económicas complementarias. BOE 13/12/2008

� Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Congreso de los Diputados,

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real

Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes

para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las

cuencas hidrográficas. BOE 28/11/2008

� Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Congreso de los Diputados,

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real

Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas
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financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y

otras medidas económicas complementarias. BOE 24/12/2008

� Real Decreto 1665/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el

Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real

Decreto 428/1993, de 26 de marzo. BOE 05/11/2008

� Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla el Real

Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma

anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores

extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de

origen. BOE 11/11/2008

� Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan

estadístico nacional 2009-2012. BOE 15/11/2008

� Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la declaración de

reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o

violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. BOE 17/11/2008

� Real Decreto 1792/2008, de 3 de noviembre, sobre concesión de la

nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas

Internacionales. BOE 17/11/2008

� Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto

1777/2004, de 30 de julio. BOE 18/11/2008

� Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley

36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal,

se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el

Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.

BOE 18/11/2008
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� Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008

� Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al

ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva

2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al

reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados

aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. BOE 20/11/2008

� Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

BOE 01/12/2008

� Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a

adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. BOE

02/12/2008

� Real Decreto 1923/2008, de 21 de noviembre, por el que se crea la

Comisión Interministerial para la Juventud y se regulan sus funciones,

composición y funcionamiento. BOE 04/12/2008

� Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el

programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de

género. BOE 10/12/2008

� Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de

Responsabilidad Medioambiental. BOE 23/12/2008

� Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan

Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. BOE 24/12/2008
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� Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales

las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas

al 1 de enero de 2008. BOE 27/12/2008

� Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifican el

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Reglamento General de

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los

tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. BOE

27/12/2008

� Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario

mínimo interprofesional para 2009. BOE 30/12/2008

� Real Decreto 2125/2008, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el

Programa anual 2009 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012. BOE 31/12/2008

� Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el

procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos

incautados con motivo de la Guerra Civil. BOE 10/01/2009

� Corrección de errores del Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre,

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado

por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio. BOE 19/12/2008

� Corrección de errores del Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre,

por el que se aprueba el Plan estadístico nacional 2009-2012. BOE 25/12/2008

� Orden ITC/3237/2008, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden

ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la

utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios

de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. BOE 13/11/2008
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� Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección General de

Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2009.

BOE 15/11/2008

� Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría Estado para la

Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles

en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2009, a

efectos de cómputo de plazo. BOE 09/12/2008

� Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los

Registros y del Notariado, sobre acceso a la consulta de los libros de

defunciones de los registros civiles, dictada en desarrollo de la disposición

adicional octava de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. BOE 26/11/2008
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DDOOCCTTRRIINNAA  LLEEGGAALL  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPRREEMM

� Sentencia de 22 de septiembre de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal

Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «que interpuesto recurso

de alzada contra una resolución sancionadora, el transcurso del plazo de tres

meses para la resolución del mismo no supone que la sanción gane firmeza ni

que se convierta en ejecutiva, de modo que no puede iniciarse el cómputo del

plazo de prescripción de la sanción» BOE 14/11/2008

� Sentencia de 17 de octubre de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal

Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «Las Administraciones

autonómicas que hayan asumido las competencias correspondientes en materia

de transportes terrestres son asimismo competentes para sancionar las

infracciones muy graves tipificadas en el artículo 140.b) de la Ley 16/1987, de

30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (ulteriormente

artícu-lo 140.20 tras la reforma por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) que

impliquen un exceso sobre los tiempos máximos de conducción o una

minoración sobre los tiempos de descanso reglamentariamente establecidos».

BOE 22/11/2008.


